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 آن وبازیافت ،محبت،اموردنيوي ،دانایی ،عرفان کلام آن،به درسایه

 کلام به باتوجه که است برآن سعی مقاله دراین.بپردازد درمعنویت

 آن هاي وشاخص واکاویده اوست کلام جان اوکه ،اندیشه بهاءولد

 .گردد استخراج

 واژه کليد

  بهاءولد،معارف،کلام،عرفان،فقه

 مقدمه 

 هاي سده عارفان و اندیشمندان ترین گمنام البته و بزرگترین از 

 حسين بن محمد بهاءالدین ، مغول قوم استيلاي و یورش پرغبار

 با اش يرپد نسبت نبود اگر که است«فمعار»کتاب صاحب بلخی

 ميان در یادش و نام نيز اکنون شاید ، بلخی الدین جلال مولانا

 نا و آلود مه ، پارسی ادب و زبان دوستداران حتی و  زبانان پارسی

 و نامه اززندگی مشترکی عناصر  هاتذکره در .ماند می  قی با آشنا

 با باورهایش و ها اندیشه کشاکش از . وجوددارد بهاءولد شخصيت

 و خوارزمشاهی دولتمردان با مناسباتش تا گرفته رازي فخر امام

 ترك و مغولان یورش پيشگوئی و دیگر سرزمينی به کوچ انگيزه

 نقل این از  اما.صغير آسياي در استقرار و بلخ و خراسان گفتن

 آميخته در نيز دراز و دور یی ها افسانه با بعضا که تاریخی قولهاي

 بهاءولد هاي اندیشه و آراء بررسی تر، ارزشمند و تر گرانسنگ ، اند

 تنهایی به یک هر که پاکيزه و سخته هایی اندیشه و باورها .است

 .آفرینند می تازه جهانی

متأسفانه تا کنون صرف نظر از پژوهشهاي ژرف و عالمانه استاد »

فروزانفر بر روي معارف بهاء ولد و مطالعاتی چند از هلموت ریتر ، 



توجه چندانی به شناخت و یا شناساندن این عارف گمنام و شوریده 

حيات وي دل نشده و حتی در ارتباط با پسرش مولانا و شرح حال و 

 در این ميان  .نيز تنها به صورت گذرا ذکري از وي به عمل آمده است

فریتس مایر ، خاور شناس سخت کوش و توانمند سوئيسی بار 

درراه صعب العبور مقامات و منازل عرفان گذاشته و دست  پايدیگر

به ترسيم چهره اي از بزرگان دین و عرفان ایران زده است که تاکنون 

بهاءولد یا پدر مولانا  .کثریت توده مردم ناشناخته بودشاید براي ا

جلال الدین مدتها در سایه پسرش باقی مانده و تنها به حسب حال 

و مقام و یا در ارتباط با مولانا نامی از او در آثار مکتوب تذکره نویسان 

از این رو  .و یا در خاطرات پسرش جلال الدین به چشم می خورد

ر براي اولين بار پاي در این  دنياي بکر و ناشناخته زمانی که استاد مای

گذاشته و در صدد کشف این شخصيت افسانه اي برآمد اعجاب و 

بهاء ولد کيست؟ .تحسين دانش پژوهان را در شرق و غرب بر انگيخت

عارفی سرگشته و شوریده حال یا اندیشمندي ژرف و سنت شکن که 

جوهري سيال و بی حد ومرز؟  زمين و زمان را به بازي گرفته بود و یا

آیا فکر و روح و جذبات خداجویانه او را می توان در قالب معيارهاي 

متداول سنجيد؟ مردي که عشق را با طامات در مستی  درك جلال 

عرفان بهاءولد نوع ..وجمال خداوند به دامن شطحيات در آویخت

 هتا کنون در جایی به ثبت نرسيد بکري ازعرفان اسلامی است که

 (.6: ص 1831، بایبوردي«) است.

نثر توانست زلال ترین اندیشه و مولوي فرزند بهاءولد که درنظم 

هاي حکمی،کلامی وبه ویژه عرفانی را ارایه دهد،تحت تآثير تربيت 

او توانست به واسطه نثر دل .وآموزه هاي این شخصيت بزرگ است

فاخر  و تخيلیانگيز و نظم شورانگيزش ، بال در بال اندیشه اي بلند 

و با شکوه گونه اي در آسمان دل ایرانيان پرواز کند که کسی را یاراي 



بی گمان او پاي بر شانه هاي استوار پدر داشت که .نادیدن او نباشد

توانست اینچنين در آسمان درخشان عشق و عرفان راهی به ملکوت 

رش گآنچه که می تواندبه عنوان پایه ومحور اندیشه بها ولد درن.جوید

عميق او به هستی دریافت،توجه او به تماميت وجوه انسان 

اگرچه درمسایل عرفانی و به طورکلی درامورفلسفی انسان را به است.

دو بعد وجودي تن وروح تقسيم کرده اند،بهاولد به :روح ،روان ،جسم 

وجنس انسان یعنی چهار عنصرتآثيرگذاروجودي اوتوجه خاص 

مسایل جنسی وحتی به ریزترین مسایل  دارد.درنگاه اول وقتی او به

وقتی به چگونه خوردن غذا می پردازد،خواننده را متحير می وحتی 

کند که آیا این سخنان از بهاولداست؟اما وقتی در یک جمع بندي 

گفته ها در کنارهم قرار می گيرد،به اندیشه جامع او پی برده  همه

 .می شود

به فراوانی از آیات قرآن بهره بهاء ولد در ميانه بيان اندیشه هایش 

می برد و گاه جهت اثبات سلامت و صحت آراءش بدان کتاب شریف 

در کنار همه این موارد کلمات یا جملاتی را بدون .استناد می کند

آوردن نشانی کامل آیه و یا اصل آن ، از آیات قرآن گزینش و از آنها 

بلاغت است ، این از آنجا که قرآن مجيد مثل اعلاي  .استفاده می کند

وام ستانی بی شک موجب تعالی  اندیشه بهاء شده و گذشته از آن 

نشانگر انس و الفت وي با این کتاب روحبخش الهی ست ؛ درست 

شبيه لسان الغيب که از دولتی سر قرآن زبان حق و حقيقت گشت 

 :براي عارف و عامی

من هرزمان به چه مشغول شوم؟ الله الهام داد  !گفتم اي الله»

که هر زمانی به صورت قرآن مشغول باش و همه عالم را معنی آن 

من همه ( »88،ص1، ج1832)بهاولد،  ».یک حرف دان از قرآن 

قرآن را تتبع کردم ؛ حاصل معنی هر آیتی و هر قصه اي این یافتم 

از من به یابی، بی یابی از غير من ببُر که آنچه از غير  !اي بنده :که 



اي به من پيوسته  .منت خلق، و آنها که از من یابی از هيچ کس نيابی 

الصلاة اتصال باشد به الله ، و الزکاة اتصال باشد به  !پيوسته تر شو  !

از هر اتصالی .این انواع اتصالات است  ...الله  و الصوم اتصال به الله

ی نه مزه اي ، سر درکنار او چنان که پهلوي معشوق نشينی .اي  مزه

خواه اول ، قرآن مطالعه کن ، خواه آخر ، قرآن این است  .مزه اي 

 (212، ص2، ج1832)بهاولد، «.با من پيوند !اي ز من  شکسته :که 

 در ، خواص حلقه در که است بوده مرسوم تصوف مشایخ ميان

 ، گوناگون هاي مناسبت به یا دیگرپرسندگان یا مریدان پاسخ

 تحریر افرادي یا فرد توسط معمولا هک اند کرده می ایراد سخنانی

 مانده باقی سخنان اینگونه از که هایی مجموعه.است شده می

 معروف امثالهم و ملفوظات و مقالات و معارف نامهاي به معمولا

این  طبعا. است یافته خاص نامی تدریج به آنها از برخی و است

سخنان که جلوه گفتاري زبان است وبه نوعی ویژگی فی البداهه دارد 

 .خواهد بوداز اهميت خاصی برخوردار 

  :اندیشه هاي فقهی   -1

بهاء ولد مردي ست مقيد به رعایت احکام و پاي بند به اصول و 

او در فراخناي بندگی پروردگارش در کنار باورمندي  .فروع دین

پاکيزه و نرم دارد که نفس سرکش را لگام زده اندیشمندانه ، زهدي 

پس در جاي  .و بر نيک و بد این جهان پرهيزگارانه غلبه می کند

جاي اندیشه و کلامش وفاداري اش را به احکام شریعت بيان 

 هاي عرفان ناب اسلامیقت که از جانمایهشریعت با حقي د.پيوندميدار

ونه جدایی این مسير می وشرقی است در اندیشه هاي او راه را بر هرگ

 ها به ویژه تصوف غربز اگر در اندیشه تصوف برخی طریقهبندد.امرو

ریعت ش هاي غير اسلامی،بستر ها وبه دليل ترکيب واختلاط با زمينه



م ،اهميت به احکااندیشه عميق بها ولد ازحقيقت تفکيک شده است،

 عت است را در اندیشه او نشان می دهد.که از نمودهاي شری

در بزرگداشت نماز و روزه و زکات و حج و خوارداشت گناه و  -

: نافرمانی  

زکات ميده و در دفع  دشمن نفس روزه  کن وپس نماز می »

ميدار و این سی روز روزه سی چوبيست که مر دیو نفس را ميزنی و 

چند روز در حبس و نامرادي ش ميداري در سالی یکماه ؛ تا نيک بی 

 و ميلی کند به حصارچهد؛ به یکبارگی سر از فرمان نکشد خرد نشو

نماز و شهرستان روزه و ربض صبر و برجهاي حج و خندق عتاق و 

دید ژرف بين اوست که نماز راازیک حالت ...«. عهود و وثاق ایمان و

صرفا عبادي خارج می سازد و به آن اندیشه دو سویه وحرکت از 

را که ممکن است به بی خردي نفس سرکش انسان به خدا می بخشد.

زیاده خواهی به نيک با روزه که می تواند او را از یک  روي آورد

 عیوي با احکام شر.ميدهد و مهذب می سازدخواهی بکشاند تعليم 

یک ساختار منظم براي مدیریت زمان ...نماز وروزه وزکات و مانند

ترتيب ميدهد که بسيار شایسته توجه  روزانه و ماهانه وسالانه

  (22، ص1، ج1832)بهاولد،  .است

 و ارکان تشریح در هرمنوتيک و جذاب بحثیدر جاي دیگري  -

 :نمازدارد اجزاء

.در نماز شروع کردم .الله اکبر را مکرر می کردم  . یعنی الله » 

در  ...می فرماید به خلق که اندیشيد از آن همه من بزرگترم 

یعنی معنی رکوع آن است  .رکوع رفتم سبحان ربی العظيم گفتم 

اماناتت را چو خواندم و شنيدم و  بار فرمانهات را و !که پشتها خم

ضعيفی ام ببخشاي که پشتم . بربر پشت گرفتم  .پشت خم کردم

.(63، ص1، ج1832)بهاولد،  «خم می شود از خوف تقصير  



 وتفکر و هرکدام محمل اندیشهجزیيات آن  نماز و در اندیشه او

لحظه اي در هر حرکت،نشان  و اندیشه تدوین ساختاري تعبد است.

مندي و ارزش زمان دارد.ایستادن،نشستن،خميدن و...حضور از قدر

به عنوان کل ووجود  انسان به عنوان جزیی در برابر حضرت احدیت

را  انسان به عنوان گناه وتقصير و کوتاهی در برابر همه چيزوکمال

 در اندیشه او نشان می دهد.

 

 :درباره امر به معروف و نهی از منکر -

امر به معروف و نهی از منکربه عنوان یکی ازفروع بسيار مهم که جنبه 

اجتماعی و اخلاقی دارد در بينش وحوزه عملی هر مسلمانی وجود 

اندیشی می کشاند نگاه ژرف آنچه بها ولد را از سطحی نگري به دارد.

واقعی ودریافت اندیشه  واجتماعی به این مقوله است.شناختفردي 

راوظيفه هر کسی دانستن تا به صورت فردي درآن تلاش کند  قرآنی

ه آنچه کتلاش براي نابودي هرو  وسپس آن را به دیگران انتقال دهد

برداشت اندیشورانه بها  ، در حقيقت به تنه اجتماع آسيب می رساند

 ولد از مقوله امربه معروف ونهی ازمنکراست.

هر  .امر معروفِ وقت ، آن است که قرآن و معانی وي می خواهی »

اگر قوت باشد راست کنی جهان را و نيز  .که را خوش آید بگيرد 

کاري که دین باشد طایفه اي را چنانک عارفی و اباحتی و معنی و 

کر نرود از آنک نهی از منکر در دعوي رود که غير وي درو نهی من

، 1832)بهاولد، «.معنی موافق آن نبود ؛ چنانک شرب از اهل اسلام 

 (21، ص2ج

بيان مبانی درميان این احکام عمومی گاهی دربنياد ذهن واندیشه او

وجود دارد.آنجا که مخصوص و سنگين اجتهادي و فقهی و اصولی 

این تعبد ودر مرحله بالاتر  ی بنددتعقل راه رابرهرگونه دریافت م



عبدي وت قلبیشهوداست که می تواند اندیشه پروري کند واستدلال 

 :را جایگزین استدلال فلسفی وکلامی نماید

 

 

هرچ تو را در قرآن و در احادیث مشهور به مقاتله و مجادله و »

چنانکه شرکت بيان وایمان  .بيان کردن فرمان نيست منصوص است

 ؛آن مجادله و بيان و کاویدن در معتقد آن لازم نيست به محمد در

چون رؤیت و خلق قرآن و قدر و غير آن به اجماع که از بهر اینها 

نصب حروب و تفرقه در قبله و مقبره و حرمت مناکحه و رد 

که مرا بدین   -عليهم السلام-الله اسما فرستاد بر زبان انبيا  ...شهادت

باید کرد که معنی منافی جنایت می  استفسار جبري .نامها خوانيت

 (21، ص2، ج1832بهاولد، ) «خواهی یا نی ؟

جاي دیگري بهاء ولد به ميل ذاتی بشر به نافرمانی و بزه اشاره اي  -

عالمانه دارد و بهانه ها و پوزشهایی را که برانگيزاننده گناه هستند ، بيان 

امور اجتماعی جایگاه  .در اندیشه او قدرت وجایگاه انسان درمی دارد

 هاي فلسفی وکلامیبهانه .انسان براي انجام ندادن می تواند داردوالایی 

ولد این انسان است واجتماعی را دست آویز قرار دهد.اما در اندیشه بها 

دارد و می تواند با چنگ انداختن به شریعت  که قدرت مافوق طبيعی

 ی دست بکشد.براي رسيدن به حقيقت از هرچه عمل غير انسان

 تان به وقت خلاف هوا و ميل در سرهمچنين می نماید که مرکب»

 می آید و به وقت معصيت نوميد

از معصيت که تواند پرهيز کردن؟ و آن نوميدي شما را  :ميشویت که

کاهلی می آرد در فرمانبرداري و آن کافري آرد و آن وقتی که می 

کی تواند از معصيت احتراز کردن ؟ قسمها سر بر می زند  :گویيد که

در دست ما چيزي نيست هرچ   :یکی آنکه جبري می شوید که  .

جهانيان را یافته ایم ، هيچ کس  :یکی دیگر  .می کند، او می کند



الله مرا بدینها  :دست من چگونه پاك شوم؟ و سيم آنکپاك نش

 (24، ص2، ج1832ولد، )بها .«نگيرد ، و غير ذالک من الاقسام

 : ( رجبر و اختيا)اندیشه هاي کلامی -2

رگه اصلی اندیشه بهاء در زمينه کلام ، تمایلات اشعري و 

این چالش ميان جبر و اختيار در کلام او به  .جبرگرایانه است 

با تشبيه و تمثيل و با انواع  .آهستگی و نرمانرم خود می نماید 

مباحث می پردازد و در بيشتر مشاطگی هاي هنرورانه به این 

او .موارد توفيق تثبيت اندیشهاش را در ذهن مخاطب خواهد یافت

)بهاولد، استفاده می کند  مختارياز واژه  معتزلیبه جاي واژه 

و با رعایت ادب و آهستگی  به نقد اندیشه ( 832،ص1، ج1832

وي اختيار حقيقی را اختياري ميداند که از .مخالفانش می پردازد

اراده اي که در طول اختيار و  .انب الله تفویض شده باشدج

وگرنه جبر همه بيچارگی باشد و رنج و بی مزگی  .خواست اوست 

: 

الله می گفتم برین معنی که همه اختيار و ارادت و قدرت و » 

 .فعل الله راست و همه خوشيها در اختيار و قدرت و فعل است 

يمراد و بيچاره و عاجز و بی مزه مجبور خود نام با خود دارد؛ یعنی ب

چو من ذکر الله می کنم در  .هر که جبري شد اورا زندگی نماند .

مرا اختياري ده و فعلی بخش و ارادتی  !الله نظر می کنم که اي الله

اگر فعل و اختيار بخشيد الله مرا خود درآن شکر نعمت می  .بخش

 !ميکنم که اي الله گزارم و می باشم و اگر اختيار ندهد در الله نظر

  (28، ص1، ج1832)بهاولد، «.مختار و مرید و فعال مطلق توي

در این نگرش،جبر به بيهودگی وبيچارگی تعبير می شود.اختيار 

دراندیشه بها ولد،اختياري است که خداوندعطا نماید نه اختياري که 



بنده خودبراي خود قائل شود.این نکته بسيارمهمی است که کمتر به 

 دیده شده است. نيزندرتا اقوال عرفاتوجه شده ودرآن 

بهاء از مخالفان و معارضان جدي فلاسفه و اصولی است که بدان 

شرحی در بطلان هيولی دارد و حکایت سربه سر نقد  .پایبند هستند

البته در اثناي کلام از ابوحنيفه به فراوانی تعریف .از سوفسطائی و اشتر

 (824، ص1، ج1832)بهاولد، و تمجيد می کند

اندیشه هاي اعتقادي از جمله  جبر و اختيار و قدم و حدوث قرآن 

همه در کنار هم تشریح می شوند و  ...، محکم و متشابه و رؤیت و 

 :در کلام و اندیشه بهاء قوام می یابند

قرآن از بهر طلب الله و تضرع به الله خوان نه از بهر تأویلهاء »

اگر سؤال مختلفی کنند و موضع اشتباه،  .دیگر ، و جبر و قدر مخوان 

بگوي که الله پيش از رؤیت و مخلوقی قرآن بيانی دیگر فرموده است 

چو بيکار نمانده ایم تا  .، بيا تا آن را باشيم و دست از این بداریم 

این مواضع اشتباه ؛ آنکس که این اشتباه پدید  .بدینجاي رسيم 

این اشتباه را او روشن  آورده است چون محکمش را به جاي آري

، 2، ج1832)بهاولد، « با تو چه بحث کنم ؟ !تواند کردن ، نه تو

 (82ص

جایی بحث گسترده اي  دارد راجع به عقيده خوارج که مرتکب 

ازنظر حسن بصري و پيروان او مرتکب . کبيره را کافر دانسته اند

این کلام  آنچه در(161، ص2، ج1832)بهاولد، کبيره منافق است

 تفکر زمانی است.این نوع واین نوع بيان نهفته است ،اندیشه هر

 اي نيز بسيار نزدیک است،ابتداي آفرینشواندیشه که به تفکر اسطوره

در تکامل اندیشه بشري دخيل می  در ادامه ظهور همه ادیان را را و

بيهوده وبيکار نبوده ونمانده تا »که  داند.او به صراحت بيان می دارد

برآنچه  .پس قرآن وآموزه هاي آن،تداومی است«رسيده ایمبه اینجا 

  که پيش ازآن بوده است.



 :اندیشه هاي حکمی و عرفانی  -8

عرفان بهاء ولد آداب فاخر اندیشه اي است عاري  از تنگ نظري 

اي ست مطمئن براي  راه و شيوه .ها و تعصبات و خشک مزاجيها 

دریایی است کرانه ناپدید ؛ لبریز از  .سالکان و خواهندگان سلوك

او عارفی است حکيم که حکمتهاي پاکيزه و .عشق و دلدادگی 

روشنش به خصوص براي امروزیان که در اسارت زنجير دنياي پر 

 اند ، دم مسيحایی است شتاب و نا سپاس به سختی گرفتار آمده

او آن اما  .عرفان بهاء ولد تصویري است از آفرینش و جهان اسلامی.»

وي جهان را جمع .را با افکار خود رنگ و جلاي دیگري داده است 

اضداد و صحنه جهاد با سستی ها و کاستی ها می داند و آن را در 

خدا  ...تصور خود ترکيبی از افلاك متعدد بریکدیگر مجسم می کند

در نظرگاه او گاه بالاست و بس دور و زمانی بس نزدیک و در ابعاد 

هم این جاست .در محدوده جهان است و نه فراسوي آن متقاطع ؛ گاه 

 «).هيچ جا و همه جا .نه در وجود و نه در عدم .و هم آنجا

 (2ص،1832مایر،

 عارف کيست؟ - 

در جهان بينی ودیدگاه بها ولدعارف واقعی سالک به حقيقت رسيده 

محو تقرب کرده ونشانی ازخود ندارد.این اي است که وجود خود را

بی نشانی در کوي دوست چنان است که راه بر هرگونه سوال و در 

.بهشت خود ساخته ندارد.عقل او سرگشته می کندخواست ازاو سلب 

 روح اوست.شراب عشق می داند که عقل در این دایره هستی

 سرگردان است.

عارف آن کس است که :عارف کيست؟ گفتم:فقيه عمر پرسيد که»

بزرگی خداوند بر وي چنان مستولی بود که تصرف عقل خود در اوامر 

ربا چرا حرام کرده شد؟ و خمر از  :مثلا نگوید  .و نواهی الله نه آرد 



بهر چه چنين حرام شده است ؟ و بهشت و دوزخ چگونه باشد ؟ و 

ود باحيا و بعث چگونه باشد ؟ هيبت الله و عظمت او چنان مستولی 

آنکه بهشت و دوزخ را به طبع  .که هرگز از اینها گرد خاطر او نگردد

عارف خویش است نه  .خود راست می کند و خویشتن را می بيند

شرابی است که روح پيمانه اوست  .کار انبيا عقلی نيست  .عارف الله 

 (.824، ص1، ج1832)بهاولد،  .«و عقل دیوانه اوست

خت ومحبت همسو ویکسان معرفت وشنا دراندیشه بهاولد

هستند.نکته اي که دراینجا مطرح است ذاتی بودن شناخت ومحبت 

 ختم الله علی»است.شناخت ومحبت الله به گونه اي است که شامل 

 نشود.در این تفکرتعليم وتربيت«قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم 

 تماعی است.ومراقبت صرفا یک مساله اج

 :معرفت چيست ؟ و محبت چگونه است ؟ گفتم  :سؤال کرد که »

اگر نمی شناسی با تو چه گویم و اگر می شناسی با تو چه گویم ؟ 

کسی که اهل معرفت و محبت باشد خود مزه معرفت ومحبت الله را 

یابد بی شرح ؛ و اگر کسی اهل آن نباشد هر چند شرح کنی مزه 

 (128، ص1، ج1832)بهاولد، .«ینياب

 ،این محبت ذاتی است که هم وحدت را ایجاد می کند در این اندیشه

نوان تجلی گاه نورحق نشان می وهم سنخيت همه پدیده ها را به ع

 دهد:

چون به محبت پارهاي چيزها زنده شود ، چه عجب که کل » 

چيزها بدو زنده شود؟ و چون محبت ذاتی کامل شود ، سرایت کند 

عصاء موسی و  چنانک کوه و چنانک.به چيزي همه زنده شود

)بهاولد، «.سنگریزه در دست محمد عليه السلام و یاریگر وي شود

 (.126، ص2، ج1832



ون چ دریافتی ناقص است. ،آنچه با چشم وگوش دریافت می شود 

اگرچه دیدن برشنيدن در دریافت حقيقت،ارجح است ،اما خودرا 

وموجودیت خودرا به او سپردن واو را وکيل خود گردانيدن،تو را 

  ازتوجه به غير بی نياز می کند.

  

اگر از جنس عالم اسبابی گرد توکل چرا ميگردي ؟ حاصل عالم » 

 .اسباب را نگاه داشتن بنا بر سماع است و عالم توکل بنا بر دید است

چو بر  .اما تو را اعتماد نه بر دید توست نه بر شنود .دید قوي تر بود

داري ؟ کسی را که در دیده  اینها اعتمادي نيستت بر چه چيز اعتماد

اکنون  .و شنوایی خلل باشد هر قدمی که نهد بر سبيل توکل نهد

چون تو را قدم کوي سماع نيست ، متوکل وار قدم در کوي دید نه و 

هر گاه مراقب حال کسی دیگر ...خود را گير و پسران را فراموش کن 

 با کسشدي تو محو شدي و بهره تو محو شد ، پس محال آمد که تو 

دیگر جمع شوي در یک زمان ، هر گاه خود را باشی همان خود را با 

 (181، ص2، ج1832)بهاولد،  «.الله موجود ميداري

سماع نزد صوفيان از وسائل تلطيف ذوق و تهذیب باطن است » 

و بدین جهت در شمار رسوم بسيار مهم خانقاه بوده و آداب دقيق 

ورزیده اند و سماع سخن موزون را داشته و مشایخ بدان اهتمام می 

ابوحامد غزالی که خود از فقهاء بزرگ .به آواز خوش مباح شمرده اند

شافعی است در این باره به تفصيل بحث کرده و گفته است که آواز 

خوش از نعم الهی است ؛ خواه از حنجره مرغان ، خواه از حنجره 

ارج شود و از انسان و خواه از آلات صناعی که دستکار بشر است خ

روي نص و قياس وجهی براي حرمت آن متصور نيست ، مگر در 

 (.212ص  ،1832 فروزانفر،) «.مواردي که منجر به گناه شود

عرفان بهاء از جدایی هراس انگيز دنيا از پروردگار سخت به دور 

است و این معنی را تلاش او براي ایجاد لذت یا مزه به خوبی نشان 



استا در جلد دوم کتاب درباره سماع ،اشارات در همين ر .می دهد

در همين اشارات است که اندیشه او درباره سماع .مستقيمی دارد

که در ميان صوفيه محل  -روشن می شود و موضع او در این باره 

 :کاملا ميانه و در بستر اعتدال است -اختلاف بسيار است 

 .ناموزون باطل است و موزون حق است  .سماع یعنی مسموع»

و من اظلم ممن »موزون یعنی سختن به اندازه و نا موزون از گزافه؛ 

آواز همچون پيمانه است که حبّات معانی  .«افتري علی الله الکذب

اگر حبات باطل باشد و اغراض فاسد ، عيب .را در دلو گوش می ریزد

تفاوت شيشه بغدادي و آوازها همچون شيشهاء بر  .از پيمانه نباشد

سمرقندي و زرد و سرخ و آبگينه خانه از بهر شربتها در باز کنند نه 

پس زهر دادن و فساد در آنجا تعبيه  .از بهر آنک در وي زهر دهند

در هر طبقه نوع  .و نيز تن آدمی را طبقات است.کردن عارضی آمد 

چنانک سماع طبقه ظاهر گوش ، خلاف سماع  .سماع خوش آید

آن بيرونی در  هر دو سماع به یکدیگر پریشان شوند  .رون باشداند

مقابله اندرونی کلپتره نماید و دیگر آنک بيرونی از غيبت خيزد و 

 (12، ص2، ج1832)بهاولد، «.اندرونی از حضور خيزد

دراین نگرش،عظمت انسان وميزان بزرگی اوبسته به ميزان 

ی ل یک عقل کلپذیرش کليت حضرت حق است.اینکه انسان درمقاب

ویک امرکلی،بدون هيچ تفکر وفلسفه اي تسليم باشد،به نوعی به 

اصل مهم در این نوع نگرش،این است که بزرگی جایگاه او اشاره دارد.

خودبينی وخویشتن بينی در آن وجود ندارد.دوزخ وبهشتی در آن 

درواقع انسان براثر تجربه ومراقبه وتفکر و درنهایت کشف نيست.

تمامی عقل ودرایت را براثر چيرگی  رحله اي می رسد کهوشهود به م

 عظمت وبزرگی خداوند از دست می دهد.

ازدیدگاه بها ولدآنچه که موجود است وموجودیت آن قابل 

مشاهده ودیدن است،لاجرم ازبين رفتنی است.تنها الله است که چون 



موجود نيست ماندنی است.این نوع تفکر است که در نهایت به بی 

 :اعتباري وباطل بودن دنيا می انجامد

از آنک باطل آن باشد که می  .اکنون حيات دنيا باطل است»

نماید و چيزي نباشد همچون سحر که بنماید و چون چشم بمالی 

آن خيال نمانده باشد و همچنانک در تاریکی دیو چون مناره می 

ا نينماید ، چو لا حول کنی هيچ نپاید و این حيات دنيا و خوشی د

صف زده است از مشرق تا مغرب از عملها و شهوت و نهمت و آرزوي 

این همه برتو حمله می ...فرزندان و شره جمعيت و خویش و تبار و

 «.اما سعادت تو به آخرت و طلب آخرت باز بسته است...آرند 

 (11، ص1ج، 1832)بهاولد، 

 آن حکمتی است وآننمی توان دید در نکته دیگر در اینکه الله را

درجه اولياست که به مقامی می رسندکه به وسيله او می بينند ومی 

در خاطرم آمد که » شنوند وراه می روند که خود اوج تقرب است.

الله را از آن نمی بينم که الله همين رؤیت من و بصر من است و 

نمی بينی که بصر من .همين کلمات من است و نظر قلب من است 

چشم و مردمک دیده خود را نمی تواند دیدن از غایت آنکه  مر بصر و

دیده  مردمک دیده من به دید من نزدیکتر است؛ پس الله از مردم

 (218، ص1، ج1832)بهاولد،  .من به دید من نزدیک تر است

در اندیشه اوکه به نوعی بر اساس دیالکتيک استوار است،مومن نه 

ابعاد وجودي که دارد باید بسان فرشته که چون یک انسان با همه 

در این جهانی که کمر به نابودي او بسته است،منزه وسخته بيرون 

آید.دنيا با همه موجودیتش بر سر راه مومن ایستاده تا او را به خود 

که مومن  استانسان مشغول نماید واین اصل ودليل خلقت 

چقدرتوان آن را دارد که ازیک سوي خداي را و ازسوي دیگر همه 

مؤمنان را دشمنان »لذت هاي مادي را در درون خود به چالش بکشد.

به مجرد آنک مؤمن  .اول دنيا دشمن مؤمن است.بسيار است در دنيا 



او را نخرد و نپسندد و اهل دنيا را ميل باشد که مؤمن او را خوش 

 .بيند و مؤمن را به اهل دنيا التفات نباشد و نظر نکند نگرد و خوش

پس اهل دنيا اگر دشمن دارد مؤمن را، معذورش دار؛ و دیگر اهل 

دنيا چندان جان می کند تا خود را به جمالی بنماید و مؤمن به چشم 

)بهاولد،  .«زشتی به وي می نگرد، اعمال او هباء منثور می شود

 (161، ص1، ج1832

 هاي مادي ومعنوي اندیشه عرفانی بها ولد:شاخص  -

 درد:در حکمت رنج و 

براي رنج  .بهاء ولد براي هر چيزي حکمتی ژرف در اندیشه دارد

پس نه بی  .و ألم ، غم و شادي ، سکوت و سخن ، آگاهی و جهل 

تقابل تن ودل  .واهمه چيزي را دشمن می دارد ونه  بی دليل دوست

ایی ازنفس است ودراندیشه آنان از پایه که دربينش عرفا به منزله ره

هاي سيروسلوك است در اندیشه بها ولد هم دیده می شود.مولوي 

فرزندخلف ایشان که دست آموزاندیشه اوست درتقابل جسم ودل 

 بسی فراترازاین می رود:

     ایه دل استپجسم سایه سایه سایه دل است    جسم کی اندرخور

 (  8816  مثنوي ، دفتر ششم ، بيت) 

 :این است که در حکمت رنج و الم و اندوه چنين می نگارد

دوستان را چندین بلا چگونه می دهد؟ که  :سوال کردند که »

اگر چه  .بلا به معنی نيکویی باشد :گفتم که  .أشدالبلاء علی الأنبياء

وليکن دل به زیر  .یعنی بر تن رنج نماید .به ظاهر، مبين رنج است

همچون ابر بهاري که او همی گرید و گل همی .باشدآن رنج خندان 

همچنانک تنشان چون از روي ظاهر از دنياست و دنيا سراي  .خندد

اما دل چون آن جهانی بود در  .لا جرم بلا بر تن فرو می آید .بلاست 

 (62، ص1، ج1832)بهاولد، » .ریاض خرم بود



بناي است.تعبيه شده اصل وبنياد این اندیشه بردانایی ونادانی 

 صحت تن وسلامت دل است. نيکویی بر دانایی ونتيجه آن

اکنون فایده نيکو از دانش است و تباهی از نادانی است و »

همچنين دان صحت تن را و سقم تن را و صحت دل را و سقم دل را 

اگر تو  .باز بی ادبی اثر نادانی است و با ادب بودن اثر دانش است .

اگر قبول  !معذور دار که ندانستم  :ویی پيش کسی بی ادبی کنی و گ

کنند تورا نزنند وليکن بر نادانی خلعت ندهند و وقتی بود که معذورت 

از بهشت دل ، حریر ميل و رغبت را به خدمتگار با ادب دهند .ندارند

 (122، ص1، ج1832)بهاولد،  «. و محرومی ، بی ادب را دهند

 :از آن الله است از حلال تا حرام همه اموال -

اگر می دانی که سرمایه کسی دیگرست به فرمان ودوستی او »

بر آنجا می نشين و کسبی می کن و حرامها  .می بري ، دزدوار مبر

دکانهاي الله است وليکن تو بدزدي بدانجاي رفته اي ، برآویزدت 

فرمان الله می این پشت واره تو را الله داده است به  .خداوند دکان

این صورت تو نيک ورخج است .بر، آن جهان تو را جمال خود دهد

خون و ریم و حدث از بهر این معنی این جهان مبغض آمد و  :

  (814، ص1، ج1832)بهاولد، « آخرت محبوب

فلسفی شيرینی رشد می کند و گویی  -در جایی مباحث اخلاقی

اما باز زمانی که  .ندجملات سنگين تر و درشت تر و غزالی تر می شو

پاي الهام به ميان می آید ، بستري از حریر نرم بر بالهاي اندیشه 

 :می شود و بهاءولد به سخن می آید گسترده

اکنون روح خود را همچنان می باید انگاشت که از این خانه »

کالبد رفته است و بدان جهان نشسته است و احوال آن جهان را بدین 

که دل از کالبد برداشت به جز صدق و صواب  هر...جهان می گوید 

نگوید و در بند سالوس نباشد و در ضمير خود معتقدي ندارد که در 

اگرهزار تقصير می کنی .آن خللی باشد و آن جز دین محمد نيست



از این دین بر مگرد و ميگوي مقصرم و خوش دلم که بر این اعتقاد 

به دل ...بهر آن باشدرستم از بهر آنک چيزي که دل بر آن نهی از 

آمد که نسخ شرایع از این روي آن  که اهل هر شریعتی چون نيک  

، 1، ج1832)بهاولد،  «.و بد شدند ، الله پاره اي از آن حکم بگردانيد

 (886ص

درباره توالی علل و موضوعات براي اینکه لقمه نانی آماده ی مطالب

استخوانها که  شود و وجود ارکان مختلف در دست و دهان و عضلات و

جولان  .این یک لقمه نان جویده و فرو داه شود و به نيکی هضم شود

اندیشه او  .فکر و اندیشه بهاء او را از حصار زندان تعصب می رهاند 

چون کودکی خرم ، جست و خيز کنان به هر سوي در تب و تاب 

ت.ازصورت به معنا رفتن که هم عنایت خواص را در پی دارد وهم اس

 عوام را ازشگردهاي بيانی اوست که جا در اندیشه عميق او دارد.توجه 

تبش آتش تا پخته  :لقمه اي از نان بگزي چند چيز می باید »

شود و آسيابی و زمين و آفتابی و باران و اینها ؛ آنگاه بود که آسمانها 

پس  .در جنبش باشند و هر یکی را سيري خاص و حرکتی خاص 

لقمه اي نان که می بخورم هفت آسمان می به خاطر در آور که این 

بباید که درجنبش باشد و چهار فصل در زمين بدید آید و زمينی 

باید و کوهها و دریاها پدید آید تا مرا این یک لقمه ميسر شود و چون 

از پس آن دندانها  :آن لقمه در دهان نهادم چند چيز دیگر می بباید

ن کارد آن طعام را ببرد و آنچ می بباید آنچ در پيش بود سرتيز تا چو

در پس سر، پهن که تا چون آسيا آنرا آرد کند و معده هاضمه و در 

سی پاره تن تو دویست و چهل و هشت پاره استخوان و پانصد و 

بعد از این اوتار و غضاریف و  جهنده وعضله و سيصد و شصت رگ نا

، 1، ج1832)بهاواد، «. رباطات و اعصاب و اتصال هر یک به دیگري

 .(212ص



تر از شادي ست ، چون غم انسان را بيشتر به تأمل وا غم ارزمند

 .غم سازنده ست  .دميدارد و ارتباط او را با الله استحکام می بخش

.درغم واندوه است آدمی هر چه دارد در گذر از دهليز غم و رنج دارد

که انسان معناي درد را درك می کند.ودراین دیدگاه ،خميرمایه 

ش هرانسانی در ميزان دردورنج اوست.بدون شک منظوربها از وارز

شادي نه آن شادي است که پس از لذت معنوي به دست می آید.بلکه 

شادي هاي گنجشک واري است که سبک سران را به خود مشغول 

 می سازد.

وقت غم خوشتر ازوقت شادي ست ،از آنکه غم روح را به الله »

پر و بال خود را بر می کند و  می رساند و متضرع وي می باشد و

خيمه هوا و مراد را فرو می گشاید تا منزل به الله سازد و هماره با 

الله باشد و راضی باشد به احکام وي و در وقت مراد روح هر چه ستده 

حاصل روح در وقت غم بهره از  .باشد از الله بر سر دیگران می پاشد 

می کند آخر دخل روح  الله می گيرد و در وقت شادي و خوشی خرج

  (221،  ص1، ج1832)بهاولد، «. بهتر از خرج باشد

شادي وغم در جهان پایدارنيست.چون در ایجاد غم وشادي 

عواملی موثر هستند که خود نيز ناپایدارند.تکيه برعوامل ناپایدارنمی 

تواند تکيه گاهی استوار وقابل اعتماد باشد.اما شادي واقعی که روح 

را ازبسياري از بندهاي مادي وشادي وغم هاي زود گذر وروان آدمی 

  می رهانداین است که ازغم روزي رهایی یابی.

شادي جهان را سهلی دان و در بند آن مباش که او را بند کنی »

خوشی چون آب روان است از مشرق و از مغرب  .و با خود نگاه داري 

رها کن تا  تو چون از او خوردي .می روژد و در جویها روان گردد

اگر چه نگاه داري به زمين فرو رود؛ و نيز اگر غم  .برود ، که او نپاید

پيش آمد و درد پيش آمد چندان در بند آن مشو که چه کنم تا راه 

غم  .این درد ببندم تا بار دیگر نه آید که راه بار دیگر نتوانی بستن



ي روزي نيز راهها .همچو ابر است چون برآید ببارد پاره اي و برود

مشمر که از کجا  در می آید تا من خرج کنم و غم روزي مخور، 

چنانک سوراخهاء سرپستان را نشمردي که چند است ؟ تو دهان بر 

، 2، ج1832)بهاولد، «.مينهادي ما می گشادیم و ما می فرستادیم 

 (114ص

توجه به امور دنيوي که زود گذراست ،نشانه اي است براي اینکه 

نيز بپردازي.این سير ازصورت به معنا و از معنا به  به امور اخروي

 صورت ازشيوه هاي اندیشه ورزي ایشان است.

تو مآل و عشق و معرفت الله جمع کن و روزگار را ضایع مگذار »

تو بهر چند روزي بام ودر خانه  .و قرارگاه سرا و کوشک ایمان را بساز

غم ایمان  .عاریتی را خللهاي او استوار می کنی و به گل می اندایی 

، 1832)بهاولد، «.نيز گاهگاهی بخور تا خلل بی اعتقادي راه نيابد

 (222،ص1ج

 :شطحيات  -1

شطح ، در اصطلاح تصوف کلامی است کفرنما و ناسازگار با شرع »

حال وجد و بيخودي بر زبان می رانند و عقل و عرف که صوفيان در 

از بایزید و «سبحانی ما اعظم شأنی »:؛ از این گونه اند عباراتی چون

، شطح  «اللمع»ابونصر سراج در کتاب  .از منصور حلاج« انا الحق »

را واژه اي عربی و به معناي حرکت می داند و معتقد است که وجه 

تسميه این اصطلاح ، جنبش رازهاي نهان اهل وجد است و می افزاید 

مگر نمی بينی که وقتی آب زیاد از جوي تنگ بگذرد ، از دو » که

 «.شطح الماء فی النهر :سوي آن سر ریز می کند وگفته می شود

 (342 ص ،1381انوشه ، )

شاید هنوز کسی را معلوم نشده باشد که در اندرون عارف خسته 

 .دل کيست که او خموش است و آن دیگري در فغان و درغوغاست



ناگزیراز درونش سر ریز ميشود رازها و اسراري که به واسطه هویدا 

روزبهان  -مستی و سکر شيخ شطاح  .کردنش سر دار بلند می گردد

را کسی می شناسد که خود ...ين  القضات وبایزید، جنيد، ع  -بقلی

در این راه پر پيچ و خم که پيروانش در پهناي تاریخ  .گرفتارش باشد

تصوف حضور پيوسته داشته  و جانهاي عزیز باخته اند ، بهاء ولد نيز 

بی واهمه و هراس از کج اندیشان  .آشکارا سخن دل بر زبان می آورد

می گوید و چشم و دل می نوازد و به .و قشریون ناشکيبا و زود خشم

خلق معانی بکر و بدیعی می پردازد که حاصل داشتن چشم سوم 

 :است 

من این ذرایرغبار را چه خواهم کرد ؟  !اي الله  :می گویم که »

من تو را می خواهم تا ببينم این همه را از شش جهت می رانم تا 

 من افکند، هم چنانستی الله را ببينم و اگر الله پاره پاره خواب را بر

که چادري بر من می افکند و مرا در وي می پيچاند و در بر خود می 

گيرد و من نيز در بر الله در چادر خوش می خسبم و چون بيدار می 

شوم خوش و آسوده چشمهاي ادراکات را باز گونه می کنم و الله را 

، 1، ج1832)بهاولد، . «می بينم و خيالاتی که چون ذره ذره هواست

 (216ص

چون محسوس می شود که الله تصرف می کند در جمله اجزاي »

من به همه وجوه و مونس مر اجزا را و غذا دهنده مر اجزا را الله است 

و باغ و راحت کشاننده بر اجزا و شهوت نهادن در اجزا به فعل الله 

گویی مصاحبت می بودي از الله با اجزا و گویی اجزا شهوت  .است 

 (216،ص1،ج1832)بهاولد، «ندي با الله و معانقه استی با الله می را

اما در کنار شطح گویی، او خود آموزگار اخلاق و ادب بندگی در 

با احتياط سخن دل می راند و می گوید که  .پروردگارش است  حق

ترسان است از بزرگی و عظمت معشوق که وصف و تشبيه و تجسيم 

 : د را ادامه ميدهدپس سخن خو .را گنجاي او نيست 



 .اما چون از این روي که تشبيه لازم می آید الله را ترسانم »

اکنون باید که مواصلت الله با اجزا و شهوت راندن با همه مزه ها 

تقدیر گيري که محقق است و ذات الله را سبوح و مقدس دان از بهر 

 آنک آن مصوراتی و مقدراتی که تو در آن بامزه و مستغرق عشق می

بهاولد،  «)باشی آن مفعول الله است پس قابل الانفکاك باشد از الله

 (. 216،ص1،ج1832

گاه چنان غرق درالهامات الله است که هر گونه شبهه اي را در 

چون حبيبی با محبوبش غرق در  .ذهن الله به او پاسخ می گوید 

اینکه چنين صداي الله را با گوش جان و  .گفتگو و راز و نياز است

لبته گوش سر می شنود شاید بيگانگان با وادي عشق را در باتلاق ا

 :شک و گمان بيفکند

به دل آمد که به ریا مشوب است ؛باز الله الهام  .نماز می کردم »

داد که همه نمازها و خيرات که به کالبد تعلق دارد گویی از بهر 

 یریاست تا خلقان ببينند که مر الله را عبادت می کند؟ و کلمه م

به دل می آمد که خوشی بر  .گوید؟ تا اعتقاد کنند که او مؤمن است

روح آدمی و ناخوشی از پس مرگ چگونه بود؟ الله الهام داد  که 

چنان که از فراز و نشيب جهان بر روح تو می رسد و هيچ حایل مانع 

نمی شود ؛ مثلا خوشی از شير به تو رسيد یا روح تو در جمال نظر 

جمال خوشی به تو رسيد ؛ از آنک هر خوشی که  کرد از آن صاحب

 1832) بهاولد ، «.مر کالبد راست در کار کالبد عمل خویش می نماید

 (862، ص 1، ج

بهاء ولد در همه ارکان و اجزا جهان حضور الله را در می یابد    -

در  باشداي گونه کفر اور هرکس نميگنجد و شاید؛ جایهایی که در ب

 :نظرگاه مردمان

حاصل لذت الله در هر کنجی برده اند ؛ و پاره اي در کنج پوست »

شير و پاره اي در حمدونه و پاره اي در حشرات و پاره اي در پوست 



بهائم و پاره اي در طيور و پاره اي در انفاس ملایکه و پاره اي در فروج 

نساء یافته است و در ذکور رجال از آن مزه اي و پاره اي در سر و 

رو و چشمها و پاره اي در ادبار و پاره اي در سينه ها که روي و اب

نامش رحم و شفقت است و پاره اي در معقولات و حسابها و نانها و 

شرابها و سماعها و نباتها و حيوانات و پاره اي گویی هر کسی پاره اي 

الحمدلله  .از الله گرفته اندي در هر کنجی با وي صحبت می کنندي

هران جوان خود می چاوند و در زیر غير می آن دوشيزگان با شو

آن عشقنامه ها همه .گویی آن حمد مر مزه الله را می کنندي .لرزند

گفتم همچون عروسان عاشق می  .ثنا مر پاره ها الله را می گویند

مرا از مزه خود محروم مدار که هيچ کس  !اي الله.زارم 

 (2/18)«.ندارم

 :پرهيز بی هيچ واهمه و معاشقه با الله - 

در حجر الله رو و الله تو را در بر  .چون رحمن در بر الله باش  »

گرفته و بوسه می دهدي و بدین صفات همه خود را عرضه می کند 

تا نَرَمی از وي ، و همه دل بر وي نهی شب و روز و چشم را و 

حواس را از این ظاهرها به اندرونها به سرابه الله بري و نظر 

 ( 23،ص 2، ج 1832 بهاولد ،(«ميکنی

تصورات زیبا و شبيه به تجسيم؛ برداشتهاي ملکوتی  - 

 :گی و بخشایشگري اودئاليستی از ذات پرودگار و بخشاینوسور

 :تصویر می کردم بخشایندگی الله را  .الله رحمن رحيم است»

صورت سپيدي چو شکل ذاتی که از درها ء سپيد مرکب باشد؛ در 

روح من در وي آرام می گرفت و  .ذات بخشایندگی نظر می کردم 

چه خوش چيزیست این بخشایندگی ،  :خود را در وي می ماليد که 

که همه راحتها در وي می یافتم وهمه فرجها از اندوهها و همه شفاها 

باز در  .م و ملالت را تصور نمی یافتماز دردها ؛ در وي می غيژید

رحيمی و ذات مهربانی نظرمی کردم ؛ همه دلگرمی ها و خوشی ها 



غيژیدم هرچند که نيکتر در وي می .و عشق ها در وي می یافتم

اگر همه عمر »(88،ص2، ج 1832بهاولد ،  )«.خوشتر می یافتم

ه اد اللنشاندي آنگاه برکندي چه کردي؟ بلکه نهالها را در زمين ی

نشان ، هر کجا باد شهوت الله وزان می شود بوي مهربانی الله به 

مشام می رساند و نهال تن بدان سبز و خرم می گرداند، به اعتقاد و 

 (88،ص 2، ج 1832بهاولد ،  )«.ایمان همه رنجها خوش گردد

   :سيماي زن در اندیشه بهاءولد -

در متون مهم و برجسته اي چون کشف المحجوب ، مقالات 

در مواردي  انگشت شمار  ...و تذکرةالاولياءشمس ، رساله قشيریه ، 

 .یادکردي در قالب حوا که نماد نفس است .نامی از زن برده ميشود

براي نمونه خواجه قشيري به مریدانش گفته بود از پيوند زناشویی 

ین و دنيا چيزدیگري در آن نهفته برحذر باشند که جز تباهی د

نيست، که خود از ازدواج سخت پشيمان است و به ترك همسرش 

در داستان بی بدیل   -در مرصاد  -فقط نجم الدین دایه  .گفته است

اندیشه و گفتار بهاء .آفرینش آدم ، حوا را آینه جمال الهی دیده بود 

ل خوشی از مادرش مامی د .هم بی شباهت به نجم الدین نيست

اما در دو  .ردپاي این دلخوري ها در جاي جاي کتاب هست .ندارد

موضع اندیشه حکيمانه  متعادلش را نسبت به زن و زمينه رفتاري 

 :اش بيان می کند

چون مرد در فرمان زن باشد اگر چه ظاهر خانه آراسته و  :گفتم »

د احتراز مربه ترتيب باشد ، ولکن به زیر رسوایی پدید آید ؛ اما رسوایی 

و اما اگر مرد زن را از پيش بر گيرد به نباشد و بنيادي  .کند النار و لا العار

چنان سنگدل مباش که آبگينه  .زن آبگينه است  .ندارد و سرگردان باشد

را بشکنی و چنان نرم ساري مباش که در ميان آبگينه روي چون مایع 

ي عقاب اد اگر تازیانهرا که صفت زنان دار؛ نبينی که الله نفوس مکلفه 



ميان لطف و .در عقب ایشان داشت زمام انعام بهشت در پيش داشت

 (28،ص2، ج 1832بهاولد ،  )«.عنفی کرم می فرماید

تمثيلی  (چنان که شيوه اوست ) جاي دیگري براي مطالبش -

 .و در آن حکيمانه ترین تجربه زنانه را به تصویر می کشدمی آورد 

کار آزموده و زیرکسار از دیگران می شنوند و به تجربه اي که زنان 

اميال و اغيار نمی شوند و البته بسياري زنان  کارمی گيرند و برخیِ

بدان التفاتی نمی کنند و در کوره راههاي وحشت آور و پردیو و دد 

 :تباه ميشوند

 .قحبه اي را بينی حریف مستان گشته و با وي فاحشها می رود» 

ک من پنبه خنک آن زنی که ی :، زار می گرید کهکاليوه گونه گشته 

 ریسد و سلامت نشسته آبرودارد و به کنجی دوك می

 (41، ص2، ج 1832بهاولد ،  )«می برد

درنگرش به زن اگرچه بنا به موقعيت زمانی،جایگاه زنان چندان 

اندیشی نسبت به زن  ژرفمطلوب نيست،اما دراندیشه بها یک نوع 

 ومرد را لازم وملزوم می داند. زنوجود دارد.به نوعی 

 :علم النفس یا همان روانشناسی امروز -6

همانگونه که در مقدمه آمد تعریفی دیگرگون از ابعاد وجودي انسان 

دیده می شود.پرداختن به روان انسان  بهاءولددر کلام و اندیشه 

هاي اندیشگی اخودآگاه به صورتی روشن از ویژگیدرخودآگاه ون

بررسی اندیشه هاي حکمی بهاء ولد فضایی دیده ميشود در اوست.

کسی که براي هر  .آکنده از آگاهی و وقوف به ما فی الضمير انسان

وضعيت که آدمی در آن قرار می گيرد ، دليل و البته فایده اي قائل 

بی گمان او روح پرتلاطم و دریاوش انسان را بهتر از جسمش  .است 

 :می شناسد



اي جد کن تا راه ببينی و اگر راه دیدي توقف اگر راهی ندیده»

چه کنی ؟ اندیشه غم ميخوري ؟ می رو تا زود به منزل برسی و هيچ 

اگر پيش روي  ( .گونه اي مکانيسم حل مسئله )روي باز پس مکن

بهتر دیدهاي غم سرگشتگی باشد، در این مجلس چه می کنی ؟ سر 

ن هيچ نام نيک و در جها .به یکی سوي بيرون آر تا سرگشته نشوي

اي هيچ زمانی خود را از ذره اي و اگر نيک و بد شنودهبد نشنوده

نيکی خالی مدار و خود را به بدي مشغول مگردان که آخر تميز 

کسی که درم چند ميدهد چيزي معيوب نمی ستاند؛ تو چگونه  .يدار

 (22،ص1، ج 1832بهاولد ، ) کسی که عمر ميدهی و بد می ستانی ؟

هاي نجاري هاي روانی که منجر به پيچشبسياري از ناهریشه 

هاي شخصيتی می شوند در معارف بررسی شده رفتاري و نابسامانی

به عنوان خصلت هاي  پرداختن به حسد وخودبزرگ بينی وخشم.اند

يز نرا غيرملموس ونا خودآگاه آدمی که ریشه بسياري ازنا بسامانيها 

نسبت به شخصيت آدمی نشان می در خود داردبه نوعی تفکر بها را 

 دهد.

د ، بهاول )«. حسد از غفلت و بی فرمانی الله و نُکر با الله خيزد» 

 (811، ص1، ج 1832

به قول بهاء سرپيچی از خواسته دوست و بيگانگی با پروردگار 

منجر به چنان کاستی آزار دهنده اي می شود که وجود هيچ نعمت 

حسد آتشی ست که روح ایمان .و آسایشی را در دیگران بر نمی تابد 

و یقين را به کام می کشد و خاکستر سرد و نا پاکش پيوسته آبستن 

 .رنجهاي بيشمار است 

 (811،ص  1، ج 1832)بهاولد ،  «ام بد از مخالفت خيزدن »

سر آغاز  .مخالفت یعنی تفرقه و اختلاف در ميان تعينات این جهانی 

 .بدبينی ها و بد گویيها از بيگانگی انسانها با هم بر می خيزد



هرگز خشم از راستی و ...خشم همه از عيبها و بی دادیها خيزد» 

خشم (116، ص1، ج 1832بهاولد ، )  «داد نخيزد ؛همه از کژي خيزد

شاخه اي هولناك از جنون است و خشمگين مجنونی زنجيري که 

آبشخور این حس اهریمنی از نظر .دوست گرمابه و گلستان ابليس است

 !بهاء کجاست؟ عيب و ستم و ناراستی

  :قانون جذب -

حقيقتی که امروزیان بدان پاي می فشرند این است که هر گونه 

-ها و بدياندیشه اش نيکییعنی انسان با .همان خواهد شدبيندیشی 

هاي آونگون در این جهان را به خود جذب می کنند و در کششی 

در سخنان  بهاء هم همين  .تنگاتنگ بر روح خود چيره می سازند

تبيين می  -آنهم در آن ساليان دور و دراز -قانون مهم روانشناسی 

 :شود

چون خورم غم ؟ اگر بخورم غم تا  .نخورم غم  :یکی می گفت » 

انگشتري مرا :وي را بخواند و گفت.چه شود؟ پادشاه را بر او غيرت آمد 

این مرد برفت و به دریا انداخت .در دریا انداز وهفته دیگر برکش و باز آر

چون خورم  .نخورم غم  :و به خانه برفت بر سرعيش خود و می گفت

هفته ماهيی بخرید تا به نزد ملک غم ؟ اگر بخورم غم تا چه باشد ؟ سر 

ماهی را به نزد ملک  .آن انگشتري را باز یافت .شکم ماهی باز کرد .برد

چون  .نخورم غم :انگشتري کو؟ این مرد گفت :ملک گفت که  .برد

 .خورم غم؟ و اگر بخورم غم تا چه شود؟ و انگشتري به پادشاه داد

هر چند غم .می گوید بالله که همچنان است که این مرد :پادشاه گفت

خوري ، بيش غم آید و اگر نخوري خداي همچنان بی غم  کار بر آرد 

هر حالی که هست الله آنها را می بگرداند و عيب قوي تر مر آدمی را .

بهاولد ) «.حال آمد، حال عبارت از گردش آمد و الله منزه است از حال

 (831، 1، ج 1832، 



 اندیشه هاي شاعرانه: -4 

گرچه بهاءولد هيچ مجموعه شعري از خود برجاي نگذاشته ، 

درکتاب معارف او حدود سی بيت شعر به صورت پراکند ه به 

که برخی از آنها از شاعران بزرگ  .فارسی و عربی آورده شده است

بقيه ابيات ظاهرا یا سروده خود او یا ابياتی است که از زبان  .است 

 :دیگران شنيده است

زلها را که گفته اند مر چشم را و ابرو را و روي را ، واینهمه غ» 

این همه حمد مر الله است  و آنگاه در این ميانه بيت هاي بسيار می 

 (822،ص1، ج 1832بهاولد ،  )«.گفتم 

وي خود را در ثنا گفتن پروردگار به عاشقی مانند می کند که  

 :باشدبراي معشوق خویش گفته  -صدهزار بيت -بيتهاي بيشمار

وقتی که التحيات می خوانم ، می خواهم تا همه آفرین ها با » 

الله بگویم و همچون عاشقان پيش معشوق خود صد هزار بيت می 

 (16،ص1، ج 1832بهاولد ،  )«گویم 

 :اندیشه هاي شخصی و عواطف فردي -3

من شخصی،اجتماعی وانسانی می تواند جایگاه هر شخص را در 

فعاليت او مشخص کند.من شخصی درمحدوده کليت جهان وحوزه 

زمانی عمرهرفرد ومحدوده مکانی خانواده اوست.من اجتماعی در 

محدوده مکانی یک مرزونامحدود بودن زمانی را دربرمی گيرد.من 

در اندیشه بها ولد  انسانی محدودیت زمان ومکان را در می نوردد.

ه ست کوي نگران ا پيوستگی من شخصی وانسانی دیده می شود.

با این وصف  .وقتی به کار خود مشغول است از کودکانش غافل بماند 

دل نگران است که کودکانش پيوسته او را از رسيدن به هر چيزي 

 .دور سازند



بهاءالدین گاهی چنين احساس می کند که پيوستگی ، تکفل 

مسئوليت و محبت به همسران و فرزندان او را از کارهاي بسيار دشوار 

خود می  ؛ باو معنوي که می خواهد انجام دهد ،باز می داردروحانی 

   :دگوی

خوارزمشاه ترك خان ومان و بچگان گرفته است تا مُلکی توان »

،  1832)بهاولد ،  »ممله تجار،بلکه انبيا عليهم السلاگرفتن و ج

 .(116،ص 2ج

وي در اینجا به دليل عزم راسخ خوارزمشاه بدو غبطه می خورد که »

 مایر،)«.ملاحظات خانوادگی هدف هاي خود را دنبال می کندبدون 

 (.39ص، 1832

هرساعتی چون خروش بچه اي از ميان بچگان شنيدمی ، »

ه غصدر تا چه بلا رسيد به بچه ام ؟ می گفتم اگر عمر !آه  :گفتمی 

ایشان کنم ،من ضایع می شوم ، و اگر پاس خود می دارم ایشان 

  (112،ص2، ج 1832بهاولد ،  )«د.ضایع می شون

 نتيجه

دراندیشه بهاولدنگرش به انسان همه سویه وکامل است.صورت 

ومعنا در این تفکربه هم پيوسته ودرکنارهم سير وجودي انسان را 

پرداختن به ویژگی هاي مادي ومعنوي انسان ازخوردن  می سازند.

گرفته تا شهوت وخشم وحسد...تابالاترین سير معنوي او دراین تفکر 

معنا می  آنجا که به صورت می پردازد از معنا و آنجا که بهدارند. جاي

 پردازداز صورت غافل نمی ماند.

-خردمندانهها و آراء جاي کتاب ارزشمند معارف ، اندیشهدر جاي 

اندیشه هاي کلامی که بيشتر حول محور جبر و اختيار  .اي وجود دارد

در کنار این  .نيز اندیشه هاي فقهی و حکمی و عرفانی  .می چرخند

با توجه  .گویی و راز پوشی وجود دارد رازموارد شطحياتی سرشار از 



به ميزان قابل توجه شعر در کتاب می توان به طبع شاعرانه و لطيف 

اهتمام به قرآن کریم و بهره مندي از محتواي این  .بهاءولد پی برد

ت یادداشتهاي شخصی و کاملا خصوصی و کتاب پاکيزه و در نهای

دلنوشته هایی از زن و فزرندان و خانواده ، همه و همه نشانه گونه 

 .گونی اندیشه و گستردگی نگاه بهاءولد به جهان پيرامون خویش است
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